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Efter en længere periode, hvor der ikke er  informeret noget ud til medlemmerne, er det vist 

på tide, at vi informerer om arbejdet i  SBI - Sønderjyskbiogas Invest A/S. 

Vi har i den seneste tid arbejdet på at færdiggøre vores prospekt til præsentation for interes-

serede investorer, og der har været forespørgsler om materialet  fra flere interessenter. 

Vi har udbudt aktier op til 31,5 millioner kroner. Vi har øget udbuddet, fordi vi har opnået an-

lægstilskud. 

I stedet for en aktiepulje i SBA - Sønderjysk Biogas A/S - har vi vurderet, at vi vil forsøge at rej-

se pengene som egenkapital henholdsvis fra EON og fra SBI. Dermed vil  der kun være ekster-

ne investorer i SBI, og vi beholder det fulde ejerskab sammen med EON. Det mener vi er at 

foretrække, fremfor at der kommer andre parter ind i selskabet. 

I den forbindelse er det vigtigt at gøre opmærksom på, at den ekstra egenkapital ikke vil blive 

opkrævet hos leverandørerne. Den forsøges finansieret ved salg af C-aktier. 

23 oktober skal vi præsentere prospektet for en investorgruppe på rådhuset i Haderslev. I 

øjeblikket er materialet sendt ud til flere potentielle investorer, som har vist interesse i  at in-

vestere i SBI.  Vi  afventer svar i løbet af kort tid. 

Der er en gruppe af vore medlemmer,  som har forespurgt om muligheden for at investere. 

Foreløbig har de købt C-aktier for 1.300.000 kr., og vi foretrækker at sælge så mange af akti-

erne til vore medlemmer som muligt. 

I løbet af den seneste uge er der tilmeldt yderligere 1076 dyreenheder. Der er yderligere tre 

landmænd, der har meldt ind, at de ønsker at indbetale i løbet af kort tid. Det er meget posi-

tivt, at der stadig er en stor interesse for at blive medlem og leverandør til SBI. 

Vi behandler fortsat nye ansøgninger positivt. I dag bliver man pålagt et ekstra gebyr som nyt 

medlem.  

Vi nærmer os loftet for antal dyreenheder, anlægget kan håndtere. Der vil efter gate 2 beslut-

ning ske en frivillig selektering. Når vi er over grænsen på de 25.000 dyreenheder, vil  det un-

der visse forudsætninger være muligt at træde ud, hvis der er nogen, der ønsker det. 

Efter gate 2 beslutning vil der være mulighed for en begrænset regulering af dyreenheder fra 

den enkelte leverandør. Der har været flere landmænd, som har ønsket at melde flere dyre-

enheder til, end de oprindeligt har haft tilmeldt. Der vil omvendt også være nogen, som har 

et ønske om at reducere i tilmeldte dyreenheder. Disse ønsker vil vi forsøge at imødekomme. 



Det arbejde påtænkes udført hen over vinteren. 

Pengekassen i SBI er nu næsten tom. Der har været mange uforudsete udgifter, som har be-

lastet vores økonomi.  Specielt udarbejdelsen af prospektet har været meget omfangsrigt og 

meget bekosteligt.  I forbindelse med overdragelse af anlægstilskuddet har forhandlingsfor-

løbet belastet vores likviditet yderligere. Der har også været en del omkostninger forbundet 

med omdannelsen fra et AMBA til et aktieselskab (SBI).   

Jeg vil i den sammenhæng gerne påpege, at vi har haft benhård økonomistyring og kan kon-

statere, at vi stadig opererer indenfor de tildelte økonomiske rammer, som blev besluttet på  

generalforsamlingen.  

Bestyrelsen har efter beslutning om gate 2 afsluttet arbejdet med at projektudvikle SBA. 

Ved næste generalforsamling, skal der tages stilling til en ny bestyrelse for SBI A/S. 

(Sønderjyskbiogas Invest A/S).  

Et af de første spørgsmål, der herefter skal afklares, er den løbende økonomi i driften af SBI. 

Der vil være udgifter til bestyrelsesarbejdet, administrationen samt til aflønning af den kom-

mende direktør. Der vil også være udgifter til ekskursioner for bestyrelsen som led i opdate-

ring af ny viden.   

Der skal nedsættes et udvalg til formidling af dyreenheder og afgasset gylle. Et oplæg hertil 

kan være, at det skal ske ved egenfinansiering. 

Jeg vil gerne opfodre alle medlemmer til at være medvirkende til at få nye leverandører. Vi vil 

gerne have oparbejdet en venteliste, så vi  kan tilgodese de ønsker, der kan komme omkring 

selektering og reguleringer på dyreenheder. 

Alle, der har interesser i at investere i  C–aktier,  bør henvende sig hurtigst muligt til Marina 

Berndt, så prospektmaterialet kan udleveres. 

Prospektet er fortroligt og skal behandles derefter. 

Ved spørgsmål eller kommentarer står undertegnede til rådighed. Man kan også rette hen-

vendelse til Marina Berndt eller de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
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